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Przestrajalne płynne mikrosoczewki
Układy złożone z wielu mikrosoczewek mogą być przydatne w systemach obrazowania,
wykorzystywanych między innymi w diagnostyce medycznej - informuje "Nature".
"Ludzkie oko potrafi szybko ogniskować obraz na przedmiotach nawet znacznie oddalonych od siebie,
poprzez zmianę kształtu soczewki - dzięki pracy mięśni gałki ocznej" - wyjaśnia doktor Hongrui Jiang.

"W odróżnieniu od ludzkiego oka, urządzenia optyczne produkowane przez ludzi, by skutecznie
ogniskować obraz, wymagają fizycznego przesunięcia układu soczewek" - dodaje amerykański
naukowiec z University of Wisconsin-Madison.
Zespół badawczy dr Hongrui Jiang opracował płynną mikrosoczewkę, której ogniskowa może być
zmieniana za pomocą zewnętrznych sygnałów np. temperatury czy zmiany pH środowiska.
Powierzchnia zewnętrzna mikrosoczewki - ulegająca wybrzuszeniu lub wklęśnięciu - utworzona jest
na styku fazy wodnej i oleistej soczewki.
Cienka warstwa oleju nie tylko pozwala na samoczynne formowanie się wodnej soczewki, ale również
zabezpiecza układ optyczny od strony zewnętrznej.
Stopień wybrzuszenia soczewki, w układzie opracowanym przez naukowców amerykańskich, jest
kontrolowany poprzez polimerowy pierścień otaczający soczewkę. Polimer, podobnie jak mięśnie
w ludzkim oku, zmienia swój stan napięcia, zwiększając lub zmniejszając średnicę soczewki.
Mikrosoczewka, a dokładniej pierścień polimerowy (hydrożelowy), połączony jest z kilkoma
mikrokanalikami. Kanaliki służą do odprowadzania nadmiaru wody z soczewki lub "zasysania"
dodatkowej porcji wody, która wypełnić ma wybrzuszającą się soczewkę.
Polimer zastosowany w soczewce zaprezentowanej przez zespół doktora Hongrui Jiang reaguje na
zmiany temperatury oraz pH środowiska, zmieniając kształt mikrosoczewki.
Według dr Jianga, polimer tworzący pierścień otaczający i modyfikujący fizyczne właściwości
soczewki, może być łatwo modyfikowany chemicznie, dzięki czemu mikrosoczewka może ulegać
przemianie pod wpływem różnych czynników fizycznych i chemicznych (temperatura, światło, pole
elektryczne, pH roztworu) jak również biologicznych (przeciwciała).
Mikrosoczewki w układach złożonych z kilku, kilkunastu pojedynczych soczewek (podobnie jak
w owadzim oku) mogą być zastosowane w nowoczesnych systemach obrazowania stosowanych
w diagnostyce medycznej.
"Wyniki naszych badań są unikatowe, gdyż prezentujemy w nich układ sztucznej mikrosoczewki,
który może dostrajać właściwości optyczne soczewki bez konieczności stosowania zewnętrznego
systemu kontroli" - konkluduje naukowiec.
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Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek
w neurony
Informuje pismo “Cancer Biology & Medicine”.
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Sztuczna inteligencja pomoże w walce z
rakiem prostaty
Powstanie w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.
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Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS
Salamanka za badania naukowe
Osiem nagród trafiło do młodych, polskich naukowców.
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Superbohater w laboratorium
Wizerunek naukowca się zmienia, to już nie ktoś zamknięty w laboratorium.
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Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie
przeciwko grypie i COVID-19
Nie sposób odróżnić grypy od COVID-19 bez wykonania badań laboratoryjnych.
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Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus
Każdy student otrzyma m.in. cyfrową europejską legitymację studencką.
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"Kraków dla klimatu"
W niedzielę plenerowa 4. Wielka Lekcja Ekologii,

22-09-2021

Porozumienie zakładające możliwości dla
naukowców z Polski i z Niemiec
Przewiduje ono m.in. stypendia dla naukowców z obu krajów.
Informacje dnia: Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek w neurony Sztuczna inteligencja
pomoże w walce z rakiem prostaty Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS Salamanka za
badania naukowe Superbohater w laboratorium Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie
przeciwko grypie i COVID-19 Uruchomiono nową aplikację programu Erasmus Plus Leczenie glejaka
przez zamianę jego komórek w neurony Sztuczna inteligencja pomoże w walce z rakiem prostaty
Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS Salamanka za badania naukowe Superbohater w
laboratorium Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie przeciwko grypie i COVID-19 Uruchomiono
nową aplikację programu Erasmus Plus Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek w neurony
Sztuczna inteligencja pomoże w walce z rakiem prostaty Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami
EUCYS Salamanka za badania naukowe Superbohater w laboratorium Eksperci apelują o
jednoczesne szczepienie przeciwko grypie i COVID-19 Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus

Partnerzy

